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Groot Parys, jóú
Bolandse tuiste

Wat kan beter wees as om ‘n 50-plusser te wees en in die Paarl, hartklop
van die Boland, op ’n historiese wynplaas nes te skop?

Groot Parys Leefstyl-landgoed bied jou die volmaakte kombinasie van ‘n
ryke geskiedenis, gerieflike ligging, beveiligde leefwêreld én uitstekende
waarde. Fase 1 bestaan uit 37 voltitel Wingerd Villas en 8 deeltitel Terra
Rossa-terraswonings.

| Groot Parys OntwikkelingstrustOntwikkel deur:

• Perfek geleë in die Paarl

• Unieke hoë tegnologiesekuriteit

• Verskeie gesondheidsorgopsies

• Uitsigte en noordfrontleefareas

• Energiebesparende huisontwerpe

• Geen hereregte betaalbaar

TERRA ROSSA

DEELTITEL-TERRASWONINGS VANAF R2 895 000
2 SLAAPKAMERS I GROOT: 131 m2

Meer as 60% van fase 1 is reeds verkoop

Werner Pieters 082 363 6089 | Marius Pieters 082 566 0853

sales@grootparysestate.co.za | www.grootparys.co.za |

Bepalings en voorwaardes geld. Pryse is onderhewig aan ontwikkelaarsdiskresie.

WINGERD VILLAS

VOLTITEL-HUISE VANAF R3 435 000
2-4 SLAAPKAMERS I GROOT: 143 m2 tot 260m2
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Die reserwefonds is ’n spesia-
le instandhoudingsfonds 
wat sy ontstaan gekry het 

met die inwerkingtrede van die 
Bestuurswet, Wet 8 van 2011, ge-
durende Oktober 2016. 

Die Bestuurswet bepaal dat dit 
een van die funksies van die regs-
persoon van ’n deeltitelskema is 
om ’n reserwefonds te skep en te 
onderhou. 

Hierdie funksie sluit in om te 
verseker dat daar genoeg geld in 
hierdie reserwefonds gehou word 
om die gemeenskaplike eiendom 
in stand te hou en enigiets te her-
stel. 

Die bedrag wat tot die reserwe-
fonds bygedra word, mag nie min-
der wees as wat deur die minister 
voorgeskryf word nie. 

Só staan sake verder 
Die verdere bepalings rakende die 
reserwefonds word in die stan-
daardbestuursreëls vervat wat in-
gevolge die Bestuurswet se regu-
lasies tot stand gekom het. 

Lesers moet onthou dat indien 
hul deeltitelskema opgerig is voor 
die inwerking-
trede van die 
Bestuurswet en 
die nuwe stan-
daardbestuurs-
reëls, die ge-
skrewe vorm 
van hul reëls 
nie bepalings 
oor die reserwe-
fonds gaan be-
vat nie. 

Hulle nogtans 
moet bewus 
daarvan wees dat die bepalings in 
die standaardbestuursreëls steeds 
op daardie skemas van toepassing 
sal wees. 

Die rede hiervoor is dat geen 
bepalings in die ouer reëls van 
deeltitelskemas teenstrydig met 
die uitgevaardigde reëls mag 
wees nie en dat, indien daar teen-
strydige reëls bestaan, die bepa-
lings in die standaardbestuurs-
reëls deurslaggewend sal wees. 

Dié bepalings geld 
Die standaardbestuursreëls bevat 
onder meer die volgende bepa-
lings rakende die reserwefonds:

“Reserwefondse” word gedefini-
eer as ’n bedrag wat deur die 
regspersoon eenkant gehou word 
om die onverwagte koste van die 
toekoms te dek, insluitende die 
toekomstige onkoste van instand-
houding.

Bestuursreël 17 bepaal dat die 
begroting vir die reserwefonds 
jaarliks op die algemene jaarver-
gadering deur die lede goedge-
keur moet word. 

Bestuursreël 21(3) bepaal dat 
die regspersoon die geld wat in 
die reserwefonds gehou word, in 
’n beleggingsrekening mag belê 
indien ’n geskrewe trusteeresolu-
sie die belegging magtig.

Bestuursreël 22 bepaal dat die 
regspersoon of trustees ’n geskre-
we onderhoud, herstelwerk en 
vervangingsplan (OHV) vir die 
gemeenskaplike eiendom moet 
saamstel, wat onder meer uiteen-
sit:  
) Wat die groot kapitale items 
(major capital items) vir instand-
houding is; 
) Wat die bestaande toestand van 
daardie items is; 
) Hoe gereeld alle komponente 
van daardie items vervang of her-
stel sal moet word;  
) Wat daardie herstelwerk sal 
kos; 
) Wat die verwagte “leeftyd” van 
die items is nadat dit instand ge-
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Fonds vir 
allerlei op 
eiendom

hou of vervang is; en 
) Enige ander tersaaklike inlig-
ting wat die regspersoon as rele-
vant mag beskou. 

Die OHV-plan definieer dus die 
items waarvoor die geld ingesa-
mel en die bedrag wat ingevorder 
moet word. Vir dié doel is daar ’n 
formule voorgeskryf in die be-
stuursreëls.

Die groot kapitaalitems waar-
voor die instandhouding, herstel 
en vervangingsplan geskep word, 
word soos volg gedefinieer:

“Bedrading, beligting en elek-
triese stelsels, loodgieters-, drei-
nering- en stormwaterstelsels, 
verwarmings- en verkoelingstel-
sels, enige hysbakke, vloerbedek-
king en meubels, dakbedekking, 
verf- en waterdigting binne en 
buite, kommunikasie- en diensle-
weringstelsels, parkeergeriewe, 
paaie en geplaveide gebiede, vei-
ligheidstelsels en -fasiliteite en 
enige ander gemeenskaps- en ont-
spanningsgeriewe.”

Tree in werking 
Ingevolge standaardbestuursreël 
22(3) tree die OHV-plan in wer-
king wanneer die lede dit by ’n al-
gemene vergadering goedkeur. 
Die lede van die regspersoon kan 
by sodanige goedkeuring van die 
plan voorwaardes neerlê vir die 
betaling van geld vanuit die reser-
wefonds.

Bestuursreël 24(2) bepaal dat 
die reserwefonds vir die uitvoer 
van die OHV-plan aangewend 

moet word. Be-
stuursreël 24(5) 
bepaal verder 
dat geld uit die 
reserwefonds 
betaal mag 
word indien die 
uitgawe in die 
OHV-plan ver-
vat is en ’n trus-
teeresolusie die 
uitbetaling mag-
tig. 

Om saam te 
vat is daar dus twee gevalle waar 
geld uit ’n reserwefonds betaal 
mag word:

(a) Indien die uitgawe in die 
OHV-plan vervat en daardie OHV-
plan deur die meerderheid lede 
by ’n algemene vergadering goed-
gekeur is, en ’n trusteeresolusie 
die uitbetaling magtig en daardie 
uitbetaling verband hou met die 
herstel, instandhouding en/of ver-
vanging van ’n “groot kapitaal-
item” wat deel van die gemeen-
skaplike eiendom vorm. 

(b) Wanneer die meerderheid 
trustees besluit dat dit noodsaak-
lik is om dringende instandhou-
ding, herstel of die vervanging 
van gemeenskaplike eiendom te 
magtig. 

Daar mag verskeie redes hier-
voor wees, byvoorbeeld items het 
dalk gebreek nadat die OHV-plan 
in werking getree het, daar is 
dalk ’n Ombuddiens- of hofbevel 
wat trustees dwing om sekere 
herstelwerk te doen, iemand gaan 
skade lei indien die item nie her-
stel, instandgehou of vervang 
word nie en so meer.

Enige ander uitgawe moet óf uit 
die administratiewe begroting be-
taal word (indien daarvoor voor-
siening gemaak is), óf deur ’n spe-
siale heffing gedek word. 

Deeltitelskemas wat ’n groot 
surplus in hul reserwefonds hou, 
gaan waarskynlik nie verdere by-
draes hoef te maak betreffende 
die minimum bedrag wat aan die 
reserwefonds betaal moet word 
nie. 

Trustees kan dalk oorweeg om 
’n bedrag gelykstaande aan die 
“normale reserwefondsbedrag” as 
’n spesiale heffing te hef, om dié 
uitgawes te dek wat hulle graag 
uit die reserwefonds sou wou be-
taal, maar nie kan nie.
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes.

‘‘Die bedrag wat tot 
hierdie reserwefonds 
bygedra word, mag 
nie minder wees as 
wat deur die minister 
voorgeskryf word nie.

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG 


